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Tisdagen den 27/1 2015, 21:00
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Formalia

1.1

Mötets öppnande

Ordförande Anderberg förklarar mötet öppnat klockan 21:02 vilket innebär
två minuter sent. Detta på grund av styrelsens ovana att närvara från olika
delar av landet.

1.2

Närvaro
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

Louise Anderberg
Anna Larsson
Mattias Fendukly
Nina Jansson Bertheussen
Erik Micski
Sofia Svensson
Fabian Lundberg
Josefine Corné

1.3

Försenad ankomst

På grund av tekniskt strul och obefintlig kallelse ansluter sig fröken Svensson
ett par minuter sent till mötet. Herr Lundberg befinner sig på W.C.1 för att
slutföra processen i mag- tarmkanalen. Dock inga utdelade fikastreck.

1.4

Adjungeringar

Fröken Larssons snus adjungerar mötet, snuset får dock ej yttranderätt.

1.5

Justeringspersoner och justeringsdatum

Som justeringspersoner väljs fröken Jansson Bertheussen och fröken Larsson.
Justeringsdatumet sätts till en vecka fram, den 3:e februari.
1

water closet

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen

1

Justeras:

Anna Larsson
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Föregående protokoll

Sekreterare Fendukly går kort igenom förgående protokoll innan ytterligare
tekniska problem dyker upp.

3

Uppdateringar

Fröken Svensson som nyligen närvarat på ett årsmöte med FFS2 berättar
att hennes turistande i Egypten var välbehövt. På FFS-mötet fokuserades
det en del på ambitionen att ha stockholmområdets näst största campus i
framtiden. FFS önskar att i och med denna ambition förbättra infrastrukturen i Flemingsberg. På själva årsmötet röstades även en ny FFS-styrelse
igenom där bland annat fröken Svensson tog sig an en ledamotspost. Veronica Sällemark från Södertörns Högskola blev ordförande.
Över-linjen-mötets taktpinne fortsätter att ligga hos fröken Svensson som
berättar att ytterligare alumner är värvade till alumnikvällen i februari.
Herr Micski har börjat med informationsarbetet i syfte av att sprida informationen om alumnikvällen till alla studerande.
Herr Fendukly berättar därefter kort om mötet med det Internationella Rådet, IC, som han tidigare närvarade på. Han berättar om att det var ett
bra informationsutbyte gällande alla sektioners arbete för de internationella studenterna på KTH. Sekreterare Fendukly berättar att fröken Svensson
och han håller frontlinjen intakt i Stockholm då majoriteten av CNS är på
affärsresa i Åre.
Fröken Ordförande Anderberg berättar om hennes härliga längdskidåkning
på sjön. Då fröken Svensson knappt hunnit stadga sig efter sin resa till pyramidernas land accepteras hennes önskan om att få lämna mötet tidigare.
Mötet går vidare i dagordningen.
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Vad har hänt i veckan

Sekreterare Fendukly berättar att han saknat styrelsen. Att vara frånskild
från CNS för länge är plågsamt. Därefter tar herr Micski tag i taktpinnen
och bjuder åreresenärerna på ungersk sädesvätska från en enhörning.
Utöver detta berättar fröken Corné om sina hemliga affärer i Åre som förhoppningsvis ger någon form av avkastning i framtiden.
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flemingsbergs förenade studentkårer

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen
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Hur mår alla

Nästan alla mår bra förutom fröken Larsson som börjar känna av den ungerska enhörningssperman i hennes blodomlopp. Den interna CNS-folkhälsan
fortsätter på sin väg uppåt efter en skål över Skype.
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Övriga frågor

Efter att åreresenärerna konsumerat sina tyska spritsprutor3 oralt fortsätter
mötet att diskutera pinsen som ska representera hedersutmärkelser. Samtliga anser att det är värt att lägga till atomringarna på pinsen så att hela
sektionens logga är tryckt. Herr Fendukly får i uppdrag att framföra detta
till fabriken som ansvarar för produktionen av sektionens hedersutmärkelse.
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Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras att hållas fredagen den 6:e februari. Det önskas
från flera håll att nästa möte ska vara en punschlunch. Ordförande Anderberg gillar idén.
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Mötets avslutande

Fröken Ordförande avslutar mötet klockan 21:46.
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Vid protokollet

Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

hedersvärd gåva från Sven Hedin

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen
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Anna Larsson

